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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
Tel.:  +48 338757920
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Faks:  +48 338741552
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.powiatsuski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru
iGospodarki Mieniem
Numer referencyjny: Wz.272.3.2017.WG

II.1.2) Główny kod CPV
48821000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału
Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.

mailto:zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
www.powiatsuski.pl
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Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii,
Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych tj. pozycje nr 1-14
Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii,
Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów tj. pozycje 15-18 Załącznika nr 2
do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
pozostałe informacje w siwz

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i
Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i
Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych tj. pozycje nr 1-14 Załącznika
nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
w tym m.in.: dostawa serwerów, macierzy, switchy, modułów światłowodowych do przełączników, szaf
serwerowych, modułu KVM, zasilaczy awaryjnych UPS, zapory sieciowej, systemu bezpieczeństwa, UTM,
urządzenia do przechowywania danych, oprogramowania do monitoringu sieci i stacji roboczych
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48821000-9 Serwery sieciowe; 32424000-1 Infrastruktura
sieciowa; 32422000-7 Elementy składowe sieci; 31682500-5 Awaryjny sprzęt elektryczny; 48823000-3 Serwery
plików; 48421000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
pozostałe informacje w siwz
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części nr 1: 10.000,00 zł
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.3.2017.WG część nr ….”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 1: gwarancja i rękojmia serwerów / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 2: gwarancja i rękojmia macierzy / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium 3: gwarancja i rękojmia switchy / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i
otwartezasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

II.2.14) Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia którejkolwiek z
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2 spełniają warunki udziału w postępowaniu

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i
Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32582000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i
Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów tj. pozycje 15-18 Załącznika nr 2 do SIWZ-
Opis przedmiotu zamówienia
w tym m.in.: dostawa dysków przenośnych, dysków twardych, licencji dostępowych, akcesoriów
Kod CPV: 32582000-6 Nośniki danych; 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
32422000-7 Elementy składowe sieci
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
pozostałe informacje w siwz
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części nr 2: 500,00 zł
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.3.2017.WG część nr ….”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na dyski / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i
otwartezasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

II.2.14) Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia którejkolwiek z
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2 spełniają warunki udziału w postępowaniu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej,do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, wskazanych poniżej
dokumentówpotwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia zpostępowania, aktualnych na dzień ich złożenia (w zakresie wykazania braku podstaw do
wykluczenia)
5.5.1 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.5.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawcanie
zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składaniaofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniecałości
wykonania decyzji właściwego organu
5.5.3 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego,
że Wykonawcanie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione
nie wcześniejniż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.5.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu
składania ofert;
5.5.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społecznelub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających
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dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego
porozumienias sprawie spłat tych należności;
5.5.6 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
5.5.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa
wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);
5.5.8 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej;w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniemdokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu
W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza RP przedkłada dokumenty zgodnie
zRozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
odWykonawcy w post. o udz. zamów. lub SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie
oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
W zakresie części nr 1: Wykonawca spełni w/w warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto obejmujące dostawę
sprzętu informatycznego, w tym dostawę serwera.
W przypadku podmiotów działających wspólnie zdolność techniczna lub zawodowa nie podlega sumowaniu
W zakresie części nr 2: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań
b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
przedmiotowe warunki opisane zostały w siwz oraz załacznikach do siwz
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacjach opisanych w projekcie umowy.
przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowyw wysokości 7 % (dotyczy każdej części zamówienia)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, Sekretariat

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) Szczegółowy formularz ofertowo cenowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ – wypełniony
w zakresie tych części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę tj.: w zakresie Części nr 1 w
pozycjach 1-14, a w zakresie Części nr 2 w pozycjach 15-18,
c) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części zamówienia,
której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (w
punkcie 8 Formularza Ofertowego),
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),
e) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie
podleganie przez Wykonawców wykluczeniu z postępowania w formie JEDZ
f) dokument wadium
5.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego
w pkt 4.1.2 ppkt 3 lit. a SIWZ – dla części nr 1 zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy: wykazu dostaw
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
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przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
5.4.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia:
1) Dla serwerów, o których mowa w pozycji 1 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 694 punktów w teście
SPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów,
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego,
2) Dla serwera, o którym mowa w pozycji 2 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzającego osiągnięcie wyniku
min. 20,078 punktów dla jednego procesora w teście PassMark – CPU Mark,
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego,
3) Dla macierzy, o której mowa w pozycji 3 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego,
4) Dla serwera, o którym mowa w pozycji 4 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony stronie www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 377 punktów w teście
SPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego
5) Dla Zapory sieciowej, Systemu bezpieczeństwa, UTM, o których mowa w pozycji 12 Opisu przedmiotu
zamówienia:
a) oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na
terenie Unii Europejskiej
b) oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz
Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej)
c) certyfikat ISO 9001 lub normy równoważnej podmiotu serwisującego
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania, czy
wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki działu wpostępowaniu.
Wadium w formach wskazanych w siwz

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

www.spec.org
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
www.spec.org


9 / 9

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15
dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie
10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronieinternetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
pozostałe informacje w siwz

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2017


